De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.
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Onderzoeksproject iSelf:
professionaliseren en bevorderen zelfsturend leren

Het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs (onderdeel Saxion Hogeschool) is op zoek naar
scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek naar de effectiviteit van ons
verbeterde concept ‘Leerkrachten/stamgroepleiders professionaliseren in het bevorderen
van zelfsturend leren’. Ook Jenaplanscholen zijn hiervoor benaderd.
Deelname onderzoek
In iSelf staat het ontwikkelen van zelfsturend leren centraal. Want ondanks dat veel
stamgroepleiders het erover eens zijn dat zelfsturing een positieve invloed heeft op het
leren van kinderen, bestaat er nog onduidelijkheid over hoe dit het beste gestimuleerd kan
worden. Onderzoekers en onderwijsprofessionals hebben de afgelopen jaren een
programma ontwikkeld en onderzocht hoe leerkrachten/stamgroepleiders in zelfsturend
leren te professionaliseren. Na het verwerken van de onderzoeksdata willen we ons
programma optimaliseren.
Naar wie is het lectoraat op zoek?
Voor het onderzoek worden basisscholen gezocht, waarvan minimaal vier leerkrachten/
stamgroepleiders de professionaliseringsaanpak willen uitvoeren.
Wat houdt deelname in?
Gedurende een periode van vijf maanden van september 2018 tot en met januari 2019,
wordt in kaart gebracht hoe zelfsturend leren in de klas/stamgroep naar voren komt.
In september 2018 en januari 2019 is er een vragenlijst voor zowel kinderen als
leerkrachten/stamgroepleiders in de midden- en/of bovenbouw en wordt een les
geobserveerd. Binnen deze periode komt er een aanpak die tot nog meer professionalisering
leidt: het lectoraat geeft plenaire trainingen aan alle deelnemende
leerkrachten/stamgroepleiders. In coachingsgesprekken worden lesobservaties besproken
en geëvalueerd en wordt er een nieuw lesplan ontwikkeld. Daarnaast worden aan het eind
van het project de materialen van iSelf gedeeld. Ook worden de resultaten van het
onderzoek aan de school persoonlijk teruggekoppeld. De training is kosteloos.
Interesse?
Neem contact op met onderzoeker van het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs,
Jory Tolkamp (088-0196967) of mail j.tolkamp@saxion.nl met cc naar directeur@njpv.nl
Bekijk ook onze iSelf film of lees erover op www.jenaplan.nl

2

Op de volgende NJPV conferentie, 1 en 2 november in Nunspeet, staan de
onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun eigen leren
nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin nemen we
het ‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het thema van
deze conferentie.

De NJPV conferentie: twee dagen waarin we ons gaan verdiepen in welke bevorderende
maatregelen en initiatieven we kunnen nemen om de kinderen in een optimale ‘leerstand’
te houden of te brengen. Daarvoor moeten we niet alleen zicht krijgen op de wijze waarop
kinderen leren, ervaren, ontdekken, communiceren et cetera. De pedagogische
grondhouding van de stamgroepleider moet ruimte bieden voor de kinderen hun eigen
leerproces aan te gaan. We zullen stilstaan bij wat de kinderen zelf al in huis hebben, waar
de uitdagingen in het leerproces van de kinderen liggen, wat wij daar van kunnen leren en
wat we er vervolgens mee kunnen doen. Bij het inrichten van leersituaties willen we de
intrinsieke motivatie van de kinderen aanboren en ons er altijd bewust van zijn welke
aspecten het leren van kinderen beïnvloeden.

Tools vol kunnen, durven en doen.
Deze editie van de NJPV conferentie staat bol van lezingen, workshops en presentaties. Je
ontvangt tools vol kunnen, durven en doen waarmee je nóg meer vorm en inhoud kunt
geven aan het onderwijs waar jij voor staat. En natuurlijk is er de uitreiking van de landelijke
Peter Petersenprijs, de award voor de school die het afgelopen schooljaar inspirerend
jenaplanonderwijs aanbood. Ook jouw school kan zich daarvoor opgeven. Ga naar:
https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

Jenaplan, dat zijn wij!
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Project:
Kennen en kunnen in het primair en voortgezet onderwijs

Dit jaar buigen 125 leraren, achttien schoolleiders en ruim tachtig scholen zich over de vraag
wat leerlingen binnen negen leergebieden in het primair en voortgezet onderwijs moeten
kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en
eindtermen worden geactualiseerd. Wil je meedenken en reflecteren op de
tussenresultaten van de ontwikkelteams? Opgave is mogelijk tot 26 juni via een mail naar
administratie@njpv.nl
De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met
deze herziening het volgende bewerkstelligen:
- ontwikkeling van de leerling centraal stellen;
- samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen;
- zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode
naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet
onderwijs naar vervolgonderwijs;
- de ‘overload’ in het onderwijsprogramma terugdringen;
- duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er
over voor eigen invulling;
- betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs.
Het ontwikkelteam Mens & Maatschappij, tevens een van de leergebieden, richt zich
specifiek op een leergebied dat het meeste overlap heeft met Wereldoriëntatie. Inmiddels
heeft dit leergebied een visie ontwikkeld en is er gestart met de ontwikkeling van
zogenaamde ‘Grote Opdrachten’. Aan de Nederlandse scholen, directeuren en leraren is
gevraagd om feedback te geven op deze Grote Opdrachten. Dat kan op drie manieren:
- vanaf 5 juni via de website https://curriculum.nu
- door het gesprek aan te gaan met iemand van het Ontwikkelteam Mens & Maatschappij.
Aanmelden kan via een mail naar peterlucas@vo-raad.nl
- door aanmelding bij de NJPV, die met geïnteresseerde schoolvertegenwoordigers een
centrale bijeenkomst zal beleggen.
De oproep aan de Jenaplanschool is om vanuit hun perspectief feedback te geven op vooral
de samenhang tussen de vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, filosofie
en economie) binnen het leergebied. Een overzicht van het proces vind je op
https://curriculum.nu/ontwikkelproces

4

Scholennieuws
In Haarlem hebben we een tweede jenaplanschool erbij: BAVOschool. De school is gevestigd
op het adres: Westergracht 3. Marjolein Oving is hier directeur.
Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne sluit de deuren.
De Driehoek in Oostvoorne gaat fuseren en is daarna geen jenaplanschool meer.

Melding nieuwe directeuren

De NJPV

wil bevorderen dat nieuw aangestelde directeuren zo snel mogelijk vertrouwd
raken met de vereniging en andere jenaplanzaken. Daarvoor wordt de volgende route
bewandeld.
Na een melding van een nieuwe directeur neemt NJPV directeur Jaap Meijer eerst contact op
en bekijkt hij of er binnen een redelijke termijn een kort bezoek kan plaatsvinden. De
directeur van de desbetreffende school krijgt van de NJPV het boek ‘Jenaplanschool, school
waar je leert samenleven’.
Lukt het niet om een afspraak te maken (gedacht wordt aan een termijn van een á twee
maanden), dan wordt aan helpdesk-directeuren gevraagd om een bezoekje af te leggen. Lukt
dat ook niet, dan wordt de regioleider voor een bezoek gevraagd.
Aanmelding van nieuwe directeuren kan door een mail te sturen naar: administratie@njpv.nl

Investeringsfonds NJPV

Het Investeringsfonds NJPV is opgericht voor inhoudelijke projecten ten aanzien van de
ontwikkeling van Jenaplan. Dit voorstel is een uitbreiding van de huidige regeling.
De aanpak van het Investeringsfonds wordt het komende seizoen als volgt aangepast:
1. Alle leden kunnen projectvoorstellen indienen. Jaarlijks zal er vanuit de denktank op een
belangrijke ontwikkelvraag (een jaarthema) een voorstel worden ontwikkeld. Ook niet-leden
kunnen op het jaarthema projectvoorstellen indienen. Tenslotte zullen jaarlijks ook
voorstellen voor het maken van jenaplanfilms worden ingediend.
2. Een project moet waarde hebben voor het hele jenaplanveld.
3. Projecten moeten worden onderbouwd naar de mate van urgentie. Beschikbaar budget
en urgentie bepalen of het project gehonoreerd wordt door de Nederlands
Jenaplanvereniging.
4. Zo veel mogelijk andere NJPV evenementen/uitingen worden verbonden aan het
desbetreffende project.
5. De denktank formuleert advies over inhoudelijke projecten: het dagelijks bestuur brengt
het voorstel en het advies samen tot een concreet bestuursvoorstel, waarna het algemeen
bestuur tot een besluit komt.
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6. De projectduur geldt in principe van 1-8 tot en met 31-7, wat betekent dat in het
voorafgaande seizoen het voorbereidingstraject (zie punt 3) wordt ingezet. Het kan zijn, dat
voor jaar 1 een ander tijdspad wordt gevolgd.
7. Elk project omvat een concreet begrotingsvoorstel. De begroting wordt in het voorstel van
het dagelijks bestuur opgenomen.

Introductiecursussen 2018-2019
Een derde jaar gaat in voor de introductiecurussen; cursussen voor stamgroepleiders en
schooldirecteuren. De opzet van de introductiecursussen die door de scholingsbureaus is
ontwikkeld, blijft gehandhaafd.
Directeuren wordt gevraagd om de namen van beginnende stamgroepleiders, die voor de
scholing in aanmerking komen, te noteren op een inventarisatielijst die naar alle scholen is
gezonden. Ook als er interesse is voor de introductiecursus voor een jenaplanschoolleider,
kan dit op de inventarisatielijst worden aangeven.
Aan de regioleiders is gevraagd om de inventarisatielijsten te verzamelen. De NJPV zorgt er
vervolgens voor dat alle deelnemers geregistreerd zijn en bij de opleidingsbureaus (HetKAN,
Jenaplanspecialist, Doen, Stenden de Eekhorst en het JAS) terechtkomen. De bureaus
verdelen de cursussen onderling, nodigen de deelnemers uit en bepalen tijd en locatie.
Op den duur willen we dat alle beginnende stamgroepleiders en schoolleiders deze cursus
gevolgd hebben om de kwaliteit van jenaplanscholen te waarborgen.

Introductiecursus nieuwe stamgroepleiders
Wat zou het mooi zijn als beginnende stamgroepleiders en schoolleiders een introductie
krijgen in het Jenaplan: de pedagogische houding, het stamgroepwerk en de theorie.
Doelgroep
Nieuwe stamgroepleiders in de jenaplanscholen. Zowel stamgroepleiders die van andere
niet- Jenaplanscholen komen als starters in het onderwijs.
Resultaat
Het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ hebben de deelnemers thuis gelezen.
In de bijeenkomst worden enkele onderdelen doorgenomen en deelnemers zoeken en
geven voorbeelden uit de eigen praktijk. Deelnemers kunnen op het einde van de cursus
beschrijven wat Jenaplan is en welke kenmerken zij terugzien op de eigen school.
Deelnemers maken kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het
jenaplanonderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen
weg daarin.
Stamgroepwerk
Deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij
(meerjarig) stamgroepwerk begeleiden. Deelnemers kunnen aan het eind van de cursus
stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing.
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Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein
netwerk uit voortvloeit, waarin ze bij elkaar te rade kunnen gaan bij praktijkproblemen of
het werken aan de eigen ontwikkelingsdoelstelling.
N.B. Het is een introductiecursus. Op het eind van de cursus zal de diplomeringscursus
gepresenteerd worden, waar in twee of drie jaar gewerkt wordt aan alle
jenaplancompetenties.
Werkwijze en organisatie
De cursus bestaat uit vier dagdelen van november 2018 tot en met juni 2019.
Tijdstip en locatie is in overleg met de regio of scholen.
De kosten zijn € 300,- per persoon per traject, inclusief een exemplaar van het jenaplanboek
‘Jenaplan school waar je leert samenleven’. De werving geschiedt via de regiokringen.
Schoolleiders geven via de regiokring de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij
een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
De inschrijving verloopt via de NJPV. De inschrijvingen dienen vóór 16 oktober 2018 binnen
te zijn. De NJPV evalueert de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers (zijn de
doelstellingen gehaald?).
Introductiecursus nieuwe schoolleiders
Voor de startende schoolleiders wordt ook deze introductiecursus ontwikkeld. De
onderdelen zijn hetzelfde, maar worden bij deze doelgroep behandeld vanuit het perspectief
van de schoolleider.
Er wordt gewerkt met hetzelfde tarief en ook de directeuren ontvangen het boek
‘Jenaplanschool, school waar je leert samenleven’.
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Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster
(financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid
Het administratief personeel is telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag van 10.30
tot 14.00 uur en dinsdag en woensdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Studieruimte/bibliotheek
Op het kantoor beschikt de NJPV over een studieruimte en bibliotheek. Deze ruimte wordt
tevens benut als vergaderruimte. Als je gebruik wilt maken van deze locatie, neem dan
contact op met het secretariaat T 0578-571868.
Beheerder Helmy Hehenkamp van de Suus Freudenthal Bibliotheek werkt aan de opbouw
van de bibliotheek en het archief. (06-2408404 helmyh@live.nl )
Adres- en contactgegevens
Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen.
T. 0575-571868 administratie@njpv.nl
financiele-administratie@njpv.nl
www.jenaplan.nl
Parkeren kan onbeperkt op de Vispoort/Houtwal, Roodsplein, IJsselkade/west,
Isendoornstraat en de Molengracht/west. Het tarief is €1,30 per uur, dagtarief €7,80. Het
goedkoopst is het parkeerterrein op de Houtwal, achter het politiebureau: €0,50 per uur,
dagtarief €2,00.
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter: Erik Peperkamp 06-22170452 voorzitter@njpv.nl
Penningmeester: Ton Scheulderman 06-24787231 penningmeester@njpv.nl
Secretaris: Gertine Vorstelman 06-83905164 secretaris@njpv.nl
Directeur NJPV: Jaap Meijer 06-23777883 directeur@njpv.nl

Kantoor NJPV, Zutphen
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